
Par katru jauno konsultantu, kas veicis pasūtījumu 50 EUR 
vērtībā, Jūs varat iegādāties šādu produktu par īpašu cenu*.
Kruasānu forma
31 x 31 x 3 cm
RO224501

Par katru kvalificētu konsultantu šo 4 nedēļu laikā (45.–48.) 
saņemsiet:
NTW pleds
130 x 170 cm
RE224501

Radiet omulīgus mirkļus XPLORIS TRAUKI

BALVAS PAR KONSULTANTU 
PIESAISTĪŠANU
45.-48. nedēļa

PIEŅEMŠANAS PIEDĀVĀJUMS

REĢISTRĒTI KONSULTANTI
*  šī summa netiks iekļauta pārdošanas apjomos

*   summa netiks ieskaitīta 
mazumtirdzniecības 
apjomā

ĀTRAIS STARTS
Pārdodot produktus no 180 eiro līdz 239,99 eiro  
vērtībā pirmās nedēļas laikā (45. nedēļā), jūs varat 
iegādāties tālāk minēto produktu par īpašu cenu*:
Sīpolu kaste
21 x 18 x 11 cm
AC224501

Pārdodot produktus vismaz 240 eiro vērtībā pirmajā nedēļā,
(45. nedēļā), jūs balvā saņemsiet:
Sīpolu kaste 
AC224502

VAI

Piezīme tikai jaunajiem konsultantiem: sasniedzot Ātro startu,
jūsu pirmais pasūtījums 50 eiro apmērā netiks ieskaitīts kopsummā.

5,00 €*

5,00 €*

Pateicoties vāciņam, jūs no tās 
varat dzert kafiju, smūtijus un citus 
karstos vai aukstos dzērienus drošā 
un ērtā veidā, neatkarīgi no jūsu 
atrašanās vietas.

Xploris produktu klāstā ir 
iekļautas estētiska dizaina glāzes 
ar izolētu dubulto sienu un 
pulvera pārklājumu.

Šis funkcionālo, izturīgo un skaisto 
produktu klāsts ir ideāli piemērots 
jūsu ikdienas vajadzībām.

31.10.2022 – 27.11.2022
(45.-48. nedēļa)

Atklājiet savu potenciālu

* kamēr prece ir noliktavā

11 I 2022

45. nedēļā

Cenas ir norādījis Tupperware, un tās var mainīties.
Piegādes problēmu gadījumā iztrūkstošie produkti tiks aizstāti ar 
līdzīgiem produktiem citā krāsā vai par tādu pašu cenu.
Brošūrā redzamā produktu krāsa var mazliet atšķirties no produkta  
faktiskās krāsas.
©2022 Tupperware. Visas tiesības aizsargātas.
Tupperware zīmols ir Dart Industries Inc. īpašums.

www.tupperware.lv
www.facebook.com/tupperwarehomecee
www.instagram.com/tupperwareincee

Tupperware patur tiesības mainīt un aizstāt produktus akcijas laikā.
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2. 
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IKMĒNEŠA 
PĀRDOŠANAS 
INICIATĪVAS
45.-48. nedēļa

450 €

1000 €

Pārdodot produktus 450 eiro vērtībā
šo 4 nedēļu laikā (45.-48.), jūs saņemsiet:
Xploris glāze 230 ml
7,8 x 7,9 x 11 cm
AC224503

Pārdodot produktus 1000 eiro vērtībā  
šo 4 nedēļu laikā (45.-48.), jūs saņemsiet:
Xploris glāze 470 ml
7,5 x 7,7 x 17,9 cm 
Xploris glāze 350 ml
Xploris glāze 230 ml
AC224505

3000 EURO + 1 RE

4500 EURO + 2 RE

Grupas ietvaros pārdodot produktus 3000 eiro  
vērtībā un personīgi reģistrējot 1 konsultantu
šo 4 nedēļu laikā (45.-48.), balva būs:
4. Essential lielais universālais nazis
Asmens garums: 15 cm
5. Essential robotais nazis
Asmens garums: 10 cm
Essential šefa nazis
Essential universālais nazis
Essential mizojamais nazis
UM224502

Grupas ietvaros pārdodot produktus 4500 eiro vērtībā, 
reģistrējot 2 konsultantus (1 personīgi reģistrē GV)  
šo 4 nedēļu laikā (45.-48.), saņemsiet šādu balvu:
Mastro katls 7,5 l 
28 cm
Essential robotais nazis
Essential virtuves nazis
Essential universālais nazis
Dārzeņu nazis 
UM224503

GRUPU VADĪTĀJU
MĒNEŠA IZAICINĀJUMS

2000 EURO + 1 RE
Grupas ietvaros pārdodot produktus 2000 eiro  
vērtībā un personīgi reģistrējot 1 konsultantu
šo 4 nedēļu laikā (45.-48.), saņemsiet šādu balvu:
1. Essential šefa nazis
Asmens garums: 20 cm
2. Essential universālais nazis
Asmens garums: 10 cm
3. Essential mizojamais nazis
Asmens garums: 9 cm
UM224501

45.-48. nedēļa

6000 EURO + 3 RE
Grupas ietvaros pārdodot produktus 6000 eiro vērtībā, 
reģistrējot 3 konsultantus (1 personīgi reģistrē GV)  
šo 4 nedēļu laikā (45.-48.), saņemsiet šādu balvu:
Mastro wok 5,2 l
32 cm
Mastro katls 7,5 l
Essential robotais nazis
Lielais universālais nazis
Essential virtuves nazis
Essential universālais nazis
Dārzeņu nazis
UM224504

1350 €
Pārdodot produktus par 1350 eiro vērtībā  
šo 4 nedēļu laikā (45.-48.), jūs saņemsiet:
Stikla karafe + 360 vāks
10,7 x 26,7 cm / 1,1 l
Xploris glāze 470 ml
Xploris glāze 350 ml
Xploris glāze 230 ml
AC224506

650 €
Nazis ir vissvarīgākais no jūsu 
virtuves instrumentiem.

Pārdodot produktus par 650 eiro
šo 4 nedēļu laikā (45.-48.) jūs
saņemsiet:
Xploris glāze 350 ml
7,5 x 7,7 x 14,5 cm 
Xploris glāze 230 ml
AC224504

4. 

5. 

JAUNS

JAUNS

Esiet aktīvi 
turpmākajos mēnešos
un iegūstiet visu
Mastro gatavošanas 
trauku kolekciju!

JAUNS

JAUNS

JAUNS

JAUNS


